
 
Bekijk hier het programma en hier de Raad van Inspiratie van de AcademieNieuwezorg* 

 

 
 

 

*De AcademieNieuwezorg is een initiatief van TopSupport en staat onder regie van de conceptuele bedenker  
en voorheen inhoudelijk verantwoordelijk voor de Masterclass NieuweZorg 3.0  

 
AcademieNieuwezorg - Roelof Hartplein 13H - 1071 TS Amsterdam - info@academie-nieuwezorg.nl - (020) 845 40 18 

 

Huisartsenorganisaties slaan 
handen inéén met Zilveren Kruis 

Voor samenhangende en persoonsgerichte zorg 

Huisartsenorganisaties in Drenthe en Noordwest-Veluwe hebben landelijk de 

eerste meerjarenafspraken gemaakt met Zilveren Kruis. Het driejarige contract, 

in lijn met het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg, draagt bij aan een 

verbeterde organisatie en infrastructuur in de regio 

 

De regioplannen van huisartsenorganisaties Medicamus en Huisartsenzorg Drenthe 

(HZD) zijn het uitgangspunt voor de meerjarenafspraak. Leonore de Bakker, 

regiomanager Zorginkoop bij Zilveren Kruis: ‘Onze gezamenlijke ambitie is om 

eerstelijnszorg steeds persoonsgerichter te organiseren en de financiering hierop 

aan te laten sluiten.’ 

  

Sterk netwerk voor persoonsgerichte zorg 

Het meerjarencontract geeft de organisaties de tijd en financiële ruimte om de 

organisatie en infrastructuur van huisartsenzorg in de regio te verbeteren. 

 

Ron Wissink, medisch directeur HZD, licht toe: ‘Een sterke regio organisatie leidt tot 

een sterk netwerk van zorgverleners. Dit helpt huisartsen invulling te geven aan 

persoonsgerichte zorg, door de juiste zorgverlener op het juiste moment te 

betrekken. 

 

’De meerjarenafspraken met Zilveren Kruis stellen ons in staat de rol van de 

huisartsen verder te versterken’, beaamt Roland Ekkelenkamp, directeur Medicamus. 

‘Inwoners in de regio gaan merken dat de zorg steeds meer rond de persoon wordt 

georganiseerd. Daar zijn we ontzettend blij mee.’ 

 

Verbindende wijkfunctie huisartsen 
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Speerpunt in het contract is het optimaliseren van het netwerk van zorgaanbieders 

rondom de patiënt. ‘We worden ouder en wonen steeds langer thuis. Voor de 

eerstelijn ligt de uitdaging om deze ontwikkeling op te vangen. Dat vraagt om een 

effectieve en samenhangende organisatie van zorgaanbieders’, licht Leonore toe. 

‘Daarnaast is infrastructuur belangrijk voor het maken van afspraken op regionaal 

niveau met gemeenten, ziekenhuizen en zorgorganisaties.’ 

 

In de regio Noordwest-Veluwe organiseert Medicamus de acute huisartsenzorg, 

multidisciplinaire ketenzorg, huisartsenondersteuning voor overdag, ICT en 

nascholing voor 50 praktijken. Huisartsenzorg Drenthe (HZD) biedt, naast het 

verbinden van huisartsen, ondersteuning op het gebied van (chronische) 

zorgverlening en praktijkvoering en netwerkvorming rondom de huisartsenpraktijk. 
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